
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2  15/5/19 י' באייר התשע"ט של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ישיבה מן המניין 

 3  בבניין העירייה, בחדר המועצה קומה ג' . 

 4 ל סדר היום:ע

 5  אישור תב"ר. 1

 6 מקור תקציבי סכום   פרטים תב"ר מס'

 7 היטל השבחה –שות הר₪  477,039  1,152,039בניית מעון יום ברחוב    2/787084

 8 קרן מקרקעין –הרשות ₪  675,000  איסי לה מולינו 

  9 

 10 . מינוי חברי ועדת שימור אתרים, הוועדה תמנה את כל החברים הבאים וזה הרכבה המלא: 2

 11 חברי המועצה:

 12 אייל וייזר, יו"ר הוועדה

 13 לירז איתמר, חברת הוועדה

 14 קלאודיה מרקוב, חברת הוועדה

 15 הוועדה עופר אלקיים, חבר

 16 

 17ז' לפקודת  149. מינוי חברים נוספים לוועדה לקידום מעמד הילד בהתאם להוראת סעיף 3

 18 העיריות: 

 19 אחד ממנהלי בתי הספר בעיר:

 20 מנהלת בית הספר ויצמן –הגב' יפית שניצר 

 21 

 22 נציג תנועות הנוער בעיר

 23 נציגת תנועת הנוער תרבות  –הגב' דנה כהן 

 24 

 25 חברים נוספים

 26 הגב' סמדר הרן

 27 שאול דוידי מר

 28 
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 1 . מענה לשאילתא של חברת המועצה עו"ד לירז איתמר בעניין משרת מבקר העירייה.4

 2 . מענה לשאילתא של חברות המועצה איתמר, פררו ושטרקמן בנושא המכרז למתן שירות5

 3 ייעוץ ארגוני. ל

 4 אני פותח את ישיבת המועצה מן המניין. הסעיף הראשון, אנחנו ע:"מר ר. מרלי, רה

 5, בניית מעון יום ברחוב איסי לה מולינו 2787084מבקשים לאשר תב"ר 

 6מקור התקציב הוא מהרשות, ₪, מיליון  1.152באוסישקין, הסכום הוא 

 7המעון הזה אמור ₪. אלף  675היטל השבחה ומקרן מקרקעין עוד 

 8 להסתיים בקיץ הקרוב, מי בעד? מי נגד? נמנעים? אין, תודה. 

 9 הצבעה: בעד פה אחד. 

 10 

 11מינוי חברי ועדת שימור אתרים, פה אני מבקש לומר, נפלה טעות, איפה  מר ר. מרלי, רה"ע:

 12אורן היועץ המשפטי? אני מבקש פה לעשות שינוי אלא אם כן מישהו 

 13מתנגד, אנחנו בטעות הכנסנו את חברת המועצה קלאודיה במקום 

 14ר אורנה ואנחנו מבקשים לתקן את הטעות, חברי הוועדה יהיו אייל וייז

 15יו"ר הוועדה, לירז איתמר חברה, אורנה שטרקמן חברה ועופר אלקיים 

 16חבר בוועדה. אז אם אין הערות או התניות, ותודה למי ששם לב לטעות, 

 17 מי בעד? נגד? תודה. 

 18 הצבעה: בעד פה אחד.

 19 

 20עובד עירייה, דרך אגב, רוני לוי, זה נשלח אליכם בזמן. אנחנו מבקשי  מר ר. מרלי, רה"ע:

 21רים נוספים לוועדה לקידום מעמד הילד בהתאם להוראת למנות חב

 22לפקודת העיריות, אחד ממנהלי בתי הספר בעיר, אז מי  149סעיף 

 23שתייצג בוועדה זו הגברת יפית שניצר מנהלת בי"ס ויצמן ונציגי תנועות 

 24הנוער בעיר, אז יש את גב' דנה כהן שהיא נציגת הנוער, תנועת תרבות, 

 25ת סמדר הרן ומר שאול דוידי שיהיו חברי וחברים נוספים, אז הגבר

 26הוועדה לקידום מעמד הילד. אני צריך להצביע על זה אורן? או.קי. אז 

 27 מי בעד? נגד? 

 28 אין מר ד. אפשטיין:



   04-8666313חברת איגמי,  מועצת העיר נהריה
 2019 במאי 15
 
 

3 

 1 תודה ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 הצבעה: בעד פה אחד. 

 3 

 4ד לירז איתמר בעניין משרת מענה לשאילתה של חברת המועצה עו" מר ר. מרלי, רה"ע:

 5ת מבקר העירייה, אז הגברת לא פה ואני בכל זאת אומר משהו, משר

 6ובמועצות מבקר העירייה משרה קריטית ובעיריית נהריה בפרט 

 7מקומיות בכלל. אנחנו רוצים לקדם מינוי של מבקר עירייה, היו שתי 

 8חת בעיות עם הקידום של העניין הזה, שתי פניות למשרד הפנים, על א

 9קיבלנו תשובה אתמול שאין בעיה ואפשר להתקדם ועל הפניה השניה 

 10של תלונה שהוגשה למשרד הפנים אנחנו מחכים לתשובה, אני מעריך 

 11שתתקבל בימים הקרובים ואנחנו נצא, ברגע שנקבל את התשובה 

 12הסופית של משרד הפנים ואני מעריך שלא תהיה בעיה, אנחנו נצא 

 13זאת התשובה דש כמה שיותר מהר, ולמכרז למינוי מבקר עירייה ח

 14יש עוד שאילתא של חברות המועצה איתמר, נס פררו  .לשאילתא

 15בנושא מכרז למתן שירות ליעוץ ארגוני, אז אני מבין שניתנה  ושטרקמן

 16 להם תשובה בכתב, אתה רוצה להתייחס? 

 17התשובה מאוד קצרה, הסברתי שמאחר והנושא הזה מצוי כרגע בהליך  עו"ד א. ארבל:

 18בית המשפט, פטי, בעתירה שהוגשה על ידי חברות המועצה הנ"ל למש

 19מסמכים היא באמצעות ההליך המשפטי ולא אז הדרך לקבל נתונים ו

 20 .140באמצעות הבקשה לפי סעיף 

 21 או.קי. יש למישהו שאלות, נקודות להתייחסות?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 ... שירה בציבור. )צוחק(  מר ד. אפשטיין:

 23אנחנו רק מלה אחרונה לחברי המועצה, בסך הכל הגעתם ואנחנו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24בישיבות קצרות, טכניות בעיקרן. אנחנו נערכים לסיום שנת הלימודים 

 25תי הספר, היערכות לקייטנות של החופש הגדול. בגם בגני הילדים וב

 26קודם כל הציבור מוזמן להירשם ולהצטרף לקייטנות, נערכים לכל עונת 

 27, יש עוד שני מהלכים 1/9-לפתיחת שנת הלימודים בהקיץ, להכנות 

 28את חברי המועצה שאנחנו נתכנס אליהם, אחד פה מרכזיים ואני מעדכן 
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 1קשור לחברה למתנ"סים, אנחנו בבדיקה משמעותית מאוד של 

 2היתכנות חזרת החברה למתנ"סים לנהריה, אני מאוד מקווה שהתהליך 

 3ו באמת בעיצומו של אנחנו יל ונביא אותו בצורה מסודרת לכאןיבש

 4אני לא אתייחס אליו התהליך, זה אחד. דבר שני זה נושא תאגיד המים, 

 5בהרחבה עכשיו אבל גם את הנושא הזה התייחסתי לזה בעבר, אנחנו 

 6בודקים לעומק, החוק מחייב אותנו להתאגד אבל אנחנו מחויבים 

 7לעשות בדיקה עמוקה וטובה של העניין הזה אז אנחנו בעיצומו של 

 8יך הבדיקה, אני מאוד מקווה שנוכל בהקדם להגיע לכאן, להציג תהל

 9את הדברים בפניכם ונביא את המומחים לדבר שיציגו וזה שוב, זה שני 

 10תהליכים מרכזיים מאוד שנוגעים לכולנו וכמובן לציבור. אז אנחנו נציג 

 11אותם בצורה מאורגנת ומסודרת. אז אם אין התייחסות או משהו, אני 

 12 ה, תודה. נועל את הישיב

 13 ישיבה נעולה

 14 


